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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-02-25 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad kl 18:00 – 19:40 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande  

Utses att justera Richard Thorell och Anita Olausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 6-15 

 Malin Eriksson  

Ordförande   

 Jan Wahn  

Justerande  

 Richard Thorell Anita Olausson 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Sandra Magnusson (M) 1:e vice ordförande 
Catarina Åkerblad (S) 2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Erik Ekblom (M) ledamot  ej §§ 9-11 
Jonny Odhner (M) ersättare 
Anna Mossberg (M) ledamot 
Göte Andersson (M) ledamot 
Anita Ahl (M) ersättare 
Ola Jonegård (M) ledamot 
Yvonne Gogolin (M) ledamot 
Richard Thorell (M) ledamot 
Cathrine Kronberg (M) ledamot 
Liselott Andersson (M) ledamot 
Urban Claesson (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot  ej §§ 8-11 
Katarina Brydzinski (M)  ersättare  § 8 
Rolf  Rutgersson (M) ledamot 
Elin Abrahamsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif  Andersson (C) ledamot 
Johan Gotthardsson (L) ledamot  ej §§ 8-11 
Jan  Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) ersättare 
Nils Farken (S) ersättare 
Janne Jansson (S) ledamot 
Linnea  Wall (S) ledamot  ej §§ 8-11 
Leif Andersson (S)  ersättare  §§ 8 
Sebastian Clausson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Leif  Udéhn (S) ledamot 
Tuula Ojala (S) ledamot 
Ola Bertilsson (S) ledamot 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Gun-Britt Alenljung (S) ledamot 
Per Rosengren (V) ledamot 
Chris Nygren (V) ersättare 
Britta Wänström (V) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Riitaa Holmblad (SD) ledamot 
Per-Olof Henningsson (SD) ledamot 
Per Johansson (SD) ersättare 
Joar Strid (SD) ledamot 
Henrik Andersson (MAP) ledamot 
Henrik Claesson (MAP) ledamot 
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 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-02-25 

Anslagsdatum 2019-03-04 Anslaget tas ner 2019-03-27 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 6 Dnr 2019/00028  

Handlingar att anmäla 

  

Motion om plan för att minska plastanvändningen (KS 2019/88) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) har lämnat in en motion vari hon föreslår att kommunen ska 
ta fram en plan för hur plastanvändning och engångsartiklar  kan minskas och 
på sikt uteslutas helt i Mariestads kommuns verksamheter.   

________________________________    

Motion om genomförande av en tillitsreform (KS 2019/87) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har lämnat in motion där han föreslår att Mariestads 
kommun ska genomföra en tillitsreform med regeringens utredning som grund. 
Karlsson (MP) föreslår även att personalen ges inflytande på reformen och det 
kulturskifte som reformen innebär.   

______________________________________    

Fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om ökade medel till miljö- 
och byggnadsnämnden för utförande av miljöuppdrag (KS 2019/80) 

Med fullmäktiges medgivande ställer Leif Udéhn (S) en fråga till 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson (C) om ökade 
medel till miljö- och byggnadsnämnden för utförande av miljöuppdrag.  
 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande svarar på frågan.      

 
Expedieras till: Chef sektor ledning Åsa Alvner, HR-chef Per Johansson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 7 Dnr 2017/00156  

Beslut om antagande: Detaljplan för Bantorget mm, 
Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till detaljplan för Bantorget mm, 
Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Planavdelningen har pekat ut Bantorget som lämpligt för ny bostadsbebyggelse av 
flerbostadshus efter ett tidigare uppdrag från kommunstyrelsen. Uppdrag om att 
planlägga Bantorget fattades av kommunstyrelsen 2016-08-22, Ks §143. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen för Bantorget är att skapa byggrätter för nya bostäder 
och/eller vård i form av vårdcentral i centrala Mariestad. Detaljplanens syfte är även 
att skapa möjlighet för ytterligare parkeringsytor mellan Bangatan och järnvägen.  
 
Planförslaget möjliggör för en till två fastigheter på Bantorget innehållande bostäder 
och/eller vårdcentral samt centrumverksamhet i bottenplan på den södra delen av 
Bantorget. Nedgrävt eller delvis nedgrävt garage möjliggörs under Bantorget. 
 
Bantorget ligger centralt i Mariestad och kan ses som nästa steg för att möjliggöra 
utökning av centrum. Med det här detaljplaneförslaget kan centrum på sikt utökas 
och möjligheten finns att skapa verksamhetslokaler och en mindre torgyta på platsen. 
I den kommuntäckande översiktsplanen pekas området ut som viktigt förtätnings-
objekt. 
 
Förslag till detaljplan för Bantorget har varit föremål för granskning under perioden 
15 november till 19 december 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
kommenterats i ett granskningsutlåtande. Utöver detta har detaljplanen bearbetats 
och vissa smärre justeringar har gjorts – dessa kan dock samtliga anses vara av 
mycket liten betydelse för vad detaljplanen möjliggör, utan är enbart förtydliganden. 
Huvudinriktningen är densamma som tidigare, och på området möjliggörs 
bebyggelse i upp till fyra våningar.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      
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Kommunfullmäktige 

Kf § 7 (forts). 

__________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 21/19 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-10,  
Beslut om antagande av detaljplan för Bantorget mm 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Lisa Heller 2019-01-09, Beslut om 
antagande förslag till detaljplan för Bantorget mm 
 
Plankarta Bantorget, antagandehandling 
 
Planbeskrivning, antagandehandling 
 
Granskningsutlåtande  
 
Fastighetsförteckning 
 
Behovsbedömning MKB 
 
Riskanalys (Norconsult, 2016-12-20) 
 
Vibrationsutredning (Norconsult, 2016-12-26) 
 
Trafikbullerutredning (Norconsult, 2017-04-10) 
 
Markföroreningsanalys (Sweco, 2018-09-14)  

 

Expedieras till: 
Tf planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Lisa Heller 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 8 Dnr 2019/00046  

Begäran om utökad borgensram för Mariehus Fastigheter AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda vilka eventuella 
konsekvenser ett borgensbeslut om 100 000 000 kronor skulle få för bolaget.   

 
Linnea Wall (S), John-Gunnar Nilsson (M) och Johan Gotthardsson (L) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.     

Bakgrund 

Mariehus Fastigheter AB med dotterbolag är inne i en expansiv fas och är en av 
de viktigaste aktörerna för genomförande av Mariestads kommuns bostads-
försörjningsplan och del av centrumutvecklingen.  
 
I nuläget pågår bland annat projekten Eken, Lejonet, Ärlan 3 och Ärlan 4. För 
att kunna genomföra dessa projekt behöver finansieringen säkras. Styrelsen i 
Mariehus Fastigheter AB har därför inkommit med en begäran om utökad 
borgsensram om 230 000 000 kronor.  
 
Mariehus Fastigheter AB har i nuläget en ingående borgensram om 470 000 000 
kronor. Ekonomichefen förslår att borgensramen utökas med 100 000 000 
kronor och summan avser att finansiera projekten; Ärlan 3 , Ärlan 4, Eken samt 
Lejonet.  

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för 
Mariehus Fastigheter AB:s 556354-1860 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 570 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Beslutet gäller tills vidare, maximalt 10 år eller tills nytt beslut om förändrad 
borgen för bolaget tas. 

2. Borgensramen utökas med 100 000 000 kr och avser att finansiera följande 
projekt; Ärlan 3, Ärlan 4, Eken samt Lejonet.  

3. Uppföljning kommer att ske löpande mellan kommunen och bolaget avseende 
likviditeten och projektens kostnadsutveckling.   
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Kommunfullmäktige 

Kf § 8 (forts). 

__________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Per Rosengren (V) yrkar att fullmäktige ska återremittera ärendet för att utreda vilka 
eventuella konsekvenser ett borgensbeslut om 100 000 000 kronor skulle få för 
bolaget.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp fråga om återremiss för beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Omröstnings begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända 
propositionsordning: 
 
Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. Den som vill 
att ärendet ska återremitteras röstar nej.  
 
Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 17 nej-röster. En ledamot är frånvarande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar därmed att återremittera ärendet, genom så kallad 
minoritetsåterremiss.   
 
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, bilaga 1.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 25/19 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-04, Utökad 
borgensram för Mariehus Fastigheter AB 
 
Protokoll från Mariehus Fastigheter AB 2019-01-29       

 

Expedieras till: 
Mariehus AB 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 9 Dnr 2019/00022  

Bildande av bolag Mariehus Ärlan AB  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige medger att Mariehus Fastigheter AB bildar ett nytt 
dotterbolag benämnt Mariehus Ärlan AB. 

2. Styrelsen i bolaget Mariehus Ärlan AB ska utses i personunion med 
styrelsen i Mariehus Uttern AB. 

3. Kommunfullmäktige avslår begäran om att i bolagsordningen ge möjlighet 
för styrelsen att vid särskilda behov delegera firmateckningsrätten till vd att 
ensam teckna firma.  

4. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 
Mariehus Ärlan AB. 

 
Erik Ekblom (M), John-Gunnar Nilsson (M), Johan Gotthardsson (L) och 
Linnea Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

Bakgrund 

I juni 2017 gav kommunstyrelsen klartecken till kommunala bostadsbolaget 
Mariehus Fastigheter AB att förvärva fastigheten Ärlan 4 i centrala Mariestad. 
Bolaget förvärvade fastigheten den 9 januari 2018. Bolaget äger sedan tidigare 
även fastigheten Ärlan 3, som nu är delvis under ombyggnad till bostäder. 
Tillsammans med Ärlan 4 kan hela kvarteret utvecklas i ett enhetligt grepp, 
bland annat genom att sammanbinda handelsytorna i de båda fastigheterna.  
 
Försäljningstekniska skäl motiverar att ägandet av fastigheterna Ärlan 3 och 4 
placeras i ett eget bolag. Styrelsen i Mariehus Fastigheter AB har därför 
hemställt hos kommunfullmäktige om medgivande för att få bilda ett nytt 
dotterbolag; Mariehus Ärlan AB.  
 
Vid konstituerande möte för styrelsen i Mariehus Fastigheter AB 2018-08-28 
beslutade styrelsen om delegering av firmateckningsrätt för samtliga tre 
bolagsstyrelser. Vd i bolaget fick med anledning av detta i uppdrag att begära 
ändring av bolagsordning för att ge styrelsen möjlighet att vid särskilda behov 
delegera firmateckningsrätten till vd att ensam teckna firma (punkt 5 i protokoll 
från möte 2018-08-28 samt bilaga 4 till protokollet). 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 9 (forts). 

__________________________________ 

 
Ärendet har beretts av stadsjuristen som menar att bolagets styrelse bör utses i 
personunion med styrelsen i Mariehus Uttern AB. Vidare framför stadsjuristen 
att genom föreslaget namn för bolaget framgår på ett tydligt sätt att bolaget 
ingår i kommunens bolagsstruktur för fastighetsägande och vilka fastigheter 
som förvaltas i bolaget 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 26/19 
 
Tjänsteskrivelse upprätta av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-13, 
Bildande av bolag Mariehus Ärlan AB samt godkännande av bolagsordning 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsjurist Magnus Nilsson 2018-11-09, Bildande 
av bolag Mariehus Ärlan AB 
 
Skrivelse från Mariehus Fastigheter AB 2018-09-18, Hemställan till 
kommunfullmäktige om medgivande för Mariehus att bilda nytt bolag 
 
Protokoll från styrelsen i Mariehus Fastigheter AB 2017-08-22 
 
Förslag till bolagsordning för Mariehus Ärlan AB 

 

Expedieras till: 
Mariehus Ärlan AB 
Ekonomichef Christina Olsson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 10 Dnr 2019/00023  

Ändring av namn på AB Stadens hus till Mariehus Uttern AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner namnändring från AB Stadens hus till 
Mariehus Uttern AB. 

2. Bolagets styrelse ska utses i personunion med styrelsen i bolaget Mariehus 
Ärlan AB. 

3. Kommunfullmäktige avslår bolagsstyrelsens begäran om ändring i 
bolagsordningen där styrelsen ges möjlighet att vid särskilda behov 
delegera firmateckningsrätten till vd att ensam teckna firma. 

4. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 
Mariehus Uttern AB. 

 
Erik Ekblom (M), John-Gunnar Nilsson (M), Johan Gotthardsson (L) och 
Linnea Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.   

Bakgrund 

Vid en extra årsstämma 2018-05-22 beslutade AB Stadens hus att ändra namn 
till Mariehus Uttern AB och därmed anta ny bolagsordning för bolaget.   
 
Vid konstituerande möte för styrelsen för Mariehus Fastigheter AB 2018-08-28 
beslutade styrelsen om delegering av firmateckningsrätt. Vd i bolaget fick med 
anledning av detta i uppdrag att begära ändring av bolagsordning för att ge 
styrelsen möjlighet att vid särskilda behov delegera firmateckningsrätten till vd 
att ensam teckna firma (punkt 5 i protokoll från möte 2018-08-28 samt bilaga 4 
till protokollet). 
 
Namnändring och ny bolagsordning ska godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Ärendet har beretts av stadsjuristen som tillstyrker namnändringen av bolaget 
från AB Stadens hus till Mariehus Uttern AB. Genom det föreslagna namnet på 
bolaget framgår det på ett tydligt sätt att bolaget ingår i kommunens 
bolagsstruktur för fastighetsägande och vilka fastigheter som förvaltas i bolaget.  
 
Stadsjuristen föreslår att bolaget Mariehus Uttern AB:s styrelse bör utses i 
personunion med styrelsen i Mariehus Ärlan AB. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-02-25 

Sida 12 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 10 (forts). 

__________________________________ 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 27/19 
 
Tjänsteskrivelse upprätta av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-13, 
Ändring av namn på AB Stadens hus till Mariehus Uttern AB samt 
godkännande av bolagsordning 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsjurist Magnus Nilsson 2018-11-09, Ändring 
av namn på bolag från AB Stadens Hus till Mariehus Uttern AB 
 
Protokoll AB Stadens Hus vid extra årsstämma 2018-05-22 
 
Förslag till bolagsordning för Mariehus Uttern AB 

 

Expedieras till: 
Mariehus Uttern AB 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 11 Dnr 2018/00259  

Revidering av bolagsordningen för Mariehus Fastigheter AB 
med anledning av fusion och namnbyte till Mariehus AB 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner namnändring från Mariehus Fastigheter 
AB till Mariehus AB. 
 

2. Kommunfullmäktige avslår bolagsstyrelsens begäran om ändring i 
bolagsordningen där styrelsen ges möjlighet att vid särskilda behov 
delegera firmateckningsrätten till vd att ensam teckna firma.   
 

3. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till reviderad 
bolagsordning för Mariehus AB. 

 
Erik Ekblom (M), John-Gunnar Nilsson (M), Johan Gotthardsson (L) och 
Linnea Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.     

Bakgrund 

Styrelsen i Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB gav 2017-10-10 
verkställande direktören för bolagen i uppdrag att fusionera Mariehus AB och 
Mariehus Fastigheter AB. Fusionen skulle gälla från och med 2018-01-01. 
Beslutet var villkorat med att kommunfullmäktige i Mariestad skulle godkänna 
fusionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 (§ 99) att ställa sig bakom 
styrelsernas beslut om att fusionera Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB. 
 
Mot bakgrund av den genomförda fusionen har styrelsen framfört önskemål 
om en namnändring på bolaget, från Mariehus Fastigheter AB till Mariehus AB. 
För att kunna göra en ansökan om namnändring till Bolagsverket krävs en 
revidering av bolagsordningen där bolagets namn är ändrat från Mariehus 
Fastigheter AB till Mariehus AB. 
 
Styrelsen för Mariehus Fastigheter AB beslutade 2018-05-24 att, hos 
kommunfullmäktige, begära att få en ändring av bolagsordningen där det nya 
firmanamnet blir Mariehus AB. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 11 (forts). 

__________________________________ 
 

Administrativa enheten upprättade ett förslag till reviderad bolagsordning där 
bolagets namn är ändrat från Mariehus Fastigheter AB till Mariehus AB. Inga 
övriga ändringar gjordes i bolagsordningen. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet om namnändring och revidering av bolagsordning på sitt sammanträde 
2018-08-20 och beslutade då att återremittera ärendet för att säkerställa så att 
det upprättade förslaget till bolagsordning överensstämmer med ägardirektiven.  
 
Upprättat förslag till bolagsordning har kompletterats med följande skrivning 
för att överensstämma med de ägardirektiv som finns för bolagen: ”Bolaget ska 
inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan bolagen beslutar om 
försäljning eller förvärv av fast egendom eller företag, i de fall värdet överstiger 
25 procent av bolagets bokförda värde på anläggningstillgångarna enligt senaste 
årsredovisningen”.  
 
Det är dock viktigt att poängtera att det skulle kunna finnas försäljningar eller 
förvärv under 25 procent som ändå är av principiell karaktär eller annars av 
större vikt (enligt KL 10 kap 3 §). Sådana ärenden ska alltid underställas 
fullmäktige för beslut, vilket också går att läsa i bolagsordningens § 4. 
 
Vid konstituerande möte för styrelsen för Mariehus Fastigheter AB 2018-08-28 
beslutade styrelsen om delegering av firmateckningsrätt för samtliga tre 
bolagsstyrelser. Vd i bolaget fick med anledning av detta i uppdrag att begära 
ändring av bolagsordning för att ge styrelsen möjlighet att vid särskilda behov 
delegera firmateckningsrätten till vd att ensam teckna firma. (Punkt 5 i 
protokoll från möte 2018-08-28 samt bilaga 4 till protokollet).  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 28/19 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-17, 
Revidering av bolagsordningen för Mariehus Fastigheter AB med anledning av 
fusion och namnbyte till Mariehus AB 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 11 (forts). 

__________________________________ 

 

Förslag till reviderad bolagsordning för Mariehus AB (daterad 2019-01-17) 
 
Protokollsutdrag från styrelsen Mariehus AB 2018-05-24 § 4, Namnändring av 
bolag 
 
Skrivelse från Mariehus Fastigheter AB med begäran om ändring av 
bolagsordningen där firmanamnet blir Mariehus AB   
 
Protokollsutdrag från styrelsen i Mariehus Fastigheter AB 2018-10-16, punkt 9, 
Ändring av bolagsordning för att överensstämma med ägardirektiv 
 
Protokollsutdrag från styrelsen i Mariehus AB 2018-08-28, punkt 5 med 
tillhörande bilaga 4, Delegering av firmateckningsrätten 

 

Expedieras till: 
Mariehus AB 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 12 Dnr 2019/00031  

Revidering av utbildningsnämndens reglemente  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av reglemente för 
utbildningsnämnden.  

Bakgrund 

Med anledning av bland annat ny kommunallag, dataskyddsförordningen 
(GDPR) och att skolskjutsverksamheten från och med den 1 januari 2019 
handläggs inom sektor utbildning har sektorn upprättat ett förslag till revidering 
av utbildningsnämndens reglemente. 
 
De föreslagna revideringarna är markerade med rött i förslaget. 
 
Utbildningsnämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde 2019-01-15 och 
överlämnade det reviderade reglementet till fullmäktige för antagande.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 29/19 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-25,  
Revidering av utbildningsnämndens reglemente  
 
Protokollsutdrag Un § 7/19  
 
Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden, Carina Törnell 
Utbildningschef Maria Appelgren  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 13 Dnr 2019/00047  

Regler för partistöd 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till regler för partistöd i 
Mariestads kommun.  
 
Detta beslut ersätter fullmäktiges tidigare beslut om partistöd, Kf § 140/15.  

Bakgrund 

Under år 2014 kompletterades kommunallagen med två paragrafer rörande 
partistöd. Den ena paragrafen innebär att partierna, för att erhålla partistöd, 
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges 4 kap 29-32 §§. Den andra paragrafen stadgar att 
fullmäktige årligen måste fatta beslut om att betala ut partistöd.  
 
Fullmäktige i Mariestad har med anledning av denna lagändring tidigare fattat 
beslut om hur och när partistödet ska rekvireras och redovisas (Kf § 140/15), 
men för att ytterligare förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd har 
administrativa enheten, på uppdrag av arvodesberedningen, upprättat ett förslag 
till reglemente för partistöd.  
 
Förslaget till reglemente utgår från fullmäktiges tidigare beslut om partistöd och 
det som föreskrivs i 4 kap 29-32 §§ kommunallagen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens förslag till beslut.     

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 30/19 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 13 (forts). 

__________________________________ 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-25, 
Regler för partistöd 
 
Förslag till regler för partistöd i Mariestads kommun 

 

Expedieras till: 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 14 Dnr 2018/00290  

Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

För mandatperioden 2019-2022 väljer fullmäktige följande ledamöter och 
ersättare i överförmyndarnämnden: 

Ledamöter    Ersättare 

1. Erik Ekblom (M)  1. Fanny Carlsson (M) 

2. Richard Thorell (M)  2. Amanda Henrysson (C) 

3. Ann-Christine Gustavsson (C) 3. Miriam Wahlström Svensson (KD) 

4. Leif Andersson (S)   4. Marianne Kjellquist (S) 

5. Ida Ekeroth (S)  5. Janne Jansson (S) 

 

Ordförande:   Erik Ekblom (M)  

Vice ordförande: Leif Andersson (S) 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 att för mandatperioden 2019-2022 
inrätta en överförmyndarnämnd. Nämnden ska bestå av fem ledamöter med 
fem ersättare, varav en ordförande från majoriteten och en vice ordförande från 
oppositionen. 
 
Socialnämnden fick i uppdrag av fullmäktige att föreslå ledamöter och ersättare 
till överförmyndarnämnden, för beslut i kommunfullmäktige.  
 
Socialnämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde 2019-02-19 och har 
beslutat att föreslå följande ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden: 
 
Ledamöter    Ersättare 

1. Erik Ekblom (M)  1. Fanny Carlsson (M) 

2. Richard Thorell (M)  2. Amanda Henrysson (C) 

3. Ann-Christine Gustavsson (C) 3. Miriam Wahlström Svensson (KD) 

4. Leif Andersson (S)   4. VAKANT 

5. Ida Ekeroth (S)  5. Janne Jansson (S) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 14 (forts). 

__________________________________ 
 
Till ordförande föreslår socialnämnden Erik Ekblom (M) och till vice 
ordförande Leif Andersson (S).  
 
Överförmyndarnämnden har sitt första sammanträde 2019-02-28.  

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker socialnämndens förslag till beslut. 
 
Sebastian Clausson (S) yrkar att den vakanta ersättarplatsen ska tillsättas av 
Marianne Kjellquist (S).   
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp socialnämndens förslag med Claussons (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
förslagen.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kf § 115/18 

 
Protokollsutdrag Sn § 27/19   

 

Expedieras till: 
Nämndsekreterare Helena Andersson 
Kommunikationschef Annika Björklund 
Lönekontoret 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Valda ledamöter och ersättare 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 15 Dnr 2019/00029  

Övriga valärenden 

  

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (KS 2019/94) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Björn Fagerlund (M) från uppdraget 
att vara ledamot i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos 
länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter Fagerlund (M). 

Bakgrund 

Björn Fagerlund (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
ledamot i kommunfullmäktige. 

________________________________    

Entledigande och val av ersättare i valnämnden (KS 2019/95) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Göte Andersson (M) från uppdraget att vara 
ersättare i valnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Katarina 
Brydzinski (M) till ny ersättare efter Andersson (M).  

Bakgrund 

Göte Andersson (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
ersättare i valnämnden. 

_________________________________   

Val av ersättare i valnämnden (KS 2018/347) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Ola Jonegård (M) till 
ersättare i valnämnden. 

Bakgrund 

Vid sitt sammanträde 2018-10-29 valde kommunfullmäktige ledamöter och 
ersättare till valnämnden. Två ersättarplatser lämnades vakanta vid detta tillfälle. 
Fullmäktiges valberedning har nu återkommit för förslag på ersättare till en av 
de vakanta platserna.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 15 (forts). 

__________________________________ 

 
Val av ledamot i styrelsen för VänerEnergi AB (KS 2018/347) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Katarina Brydzinski 
(M) till ledamot i styrelsen för VänerEnergi AB. 

Bakgrund 

Vid sitt sammanträde 2018-12-10 valde kommunfullmäktige ledamöter och 
ersättare till styrelsen för VänerEnergi AB. En ledamotplats lämnades vakant 
vid detta tillfälle. Fullmäktiges valberedning har nu återkommit för förslag på 
ledamot till den vakanta platsen. 

_______________________________ 

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Mariehus Uttern AB  
(fd AB Stadens hus) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige följande ledamöter och 
ersättare till styrelsen för Mariehus Uttern AB:  
 

Ledamöter   Ersättare 

1. Björn Mossberg (M)  1. Johan Gotthardsson (L) 

2. Stefan Ericson (M) 2. Emil Gullbrantz (C) 

3. Linnea Wall (S) 3. Therese Weckström (S) 
 

Ordförande:   Björn Mossberg (M) 

Vice ordförande:  Linnea Wall (S) 

_______________________________ 

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Mariehus Ärlan AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige följande ledamöter och 
ersättare till styrelsen för Mariehus Ärlan AB:  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 15 (forts). 

__________________________________ 
 

Ledamöter   Ersättare 

1. Björn Mossberg (M)  1. Johan Gotthardsson (L) 

2. Stefan Ericson (M) 2. Emil Gullbrantz (C) 

3. Linnea Wall (S) 3. Therese Weckström (S) 
 

Ordförande:   Björn Mossberg (M) 

Vice ordförande:  Linnea Wall (S)  
 

_______________________________ 

Rättelse av tidigare beslut i fullmäktige Kf § 97/18 – Entledigande av ersättare i 
styrelsen för Mariehus Fastigheter AB (KS 2018/349) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lars-Göran Kvist (S) från uppdraget att vara 
ersättare styrelsen för Mariehus Fastigheter AB.  Kommunfullmäktige väljer Bo 
Eksell (S) till ny suppleant i Mariehus Fastigheter AB efter Lars-Göran Kvist (S). 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Lars-Göran Kvist (S) från uppdraget att 
vara ersättare i styrelsen för Mariehus AB och samtidigt valt Bo Eksell (S) till ny 
ersättare. Det har uppmärksammats att entledigandet avser uppdrag i Mariehus 
Fastigheter AB, inte Mariehus AB.  

________________________________ 

Rättelse av tidigare beslut i fullmäktige Kf § 133/18 – Entledigande av ersättare i 
styrelsen för Mariehus Fastigheter AB (KS 2018/427) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Anders Johansson (C)  från uppdraget att vara 
ersättare styrelsen för Mariehus Fastigheter AB.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Anders Johansson (C) från uppdraget att 
vara ersättare i styrelsen för Mariehus AB. Det har uppmärksammats att entledigande 
avser uppdrag i Mariehus Fastigheter AB, inte Mariehus AB. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 15 (forts). 

__________________________________ 

Entledigande och val av ersättare i styrelsen för Mariehus Uttern AB (fd AB 
Stadens hus) (KS 2018/427) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Anders Johansson (C) från uppdraget att vara 
ersättare i Mariehus Uttern AB (fd AB Stadens Hus). På förslag av 
valberedningen väljer fullmäktige Emil Gullbrantz (C) till ny ersättare efter 
Johansson (C). 

Bakgrund 

Anders Johansson (C) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara 
ersättare i styrelsen för Mariehus Uttern AB (fd AB Stadens Hus).  

_____________________________ 

Val av andre vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden (KS 2018/347) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av kommunfullmäktige i Gullspång utser kommunfullmäktige Kjell 
Lindholm (C) till andre vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 

Bakgrund 

Mariestad, Töreboda och Gullspång samverkar om gemensam miljö- och 
byggnadsnämnd. Mariestads kommun står som värdkommun för den 
gemensamma nämnden, och av kommunallagen framgår att det är 
värdkommunen som ska utse ordförande, vice ordförande respektive andra vice 
ordförande i nämnden.  
 
Ordförandeskapen roterar mellan de tre kommunerna. Innevarande 
mandatperiod är det Mariestads kommun som innehar ordförandeposten, 
Töreboda vice ordförande-posten och Gullspång andre vice ordförande-posten. 
 
Gullspångs kommun hade vid tillfället då kommunfullmäktige valde ledamöter, 
ersättare och ordförande till nämnden, inte utsett sin representant till uppdraget 
som andre vice ordförande. Kommunfullmäktige har därför att utse andre vice 
ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2019-2022. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 15 (forts). 

__________________________________ 

 
Val av andre vice ordförande i tekniska nämnden (KS 2018/347) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av kommun fullmäktige i Gullspångutser kommunfullmäktige 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) till andre vice ordförande i tekniska 
nämnden. 

Bakgrund 

Mariestad, Töreboda och Gullspång samverkar genom avtal om gemensam 
teknisk nämnd. Mariestads kommun står som värdkommun för den 
gemensamma nämnden, och av kommunallagen framgår att det är 
värdkommunen som ska utse ordförande, vice ordförande respektive andra vice 
ordförande. Ordförandeskapen roterar mellan de tre kommunerna. 
Innevarande mandatperiod är det Mariestads kommun som innehar 
ordförandeposten, Töreboda vice ordförande-posten och Gullspång andre vice 
ordförande-posten. 
 
Gullspångs kommun hade vid tillfället då kommunfullmäktige valde ledamöter, 
ersättare och ordförande till nämnden, inte utsett sin representant till uppdraget 
som andre vice ordförande. Kommunfullmäktige har därför att utse andre vice 
ordförande i tekniska nämnden för mandatperioden 2019-2022.   

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Valda ledamöter och ersättare 
Gullspångs kommun 
VänerEnergi AB 
Mariehus AB, Mariehus Ärlan AB, Mariehus Uttern AB  
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 8 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Johan Abrahamsson (M) X    

Anette Karlsson (M) X    

Henrik Karlsson (M) X    

Erik Ekblom (M) X    

Sandra Magnusson (M)  X    

Sten Bergheden (M)       Jonny Odhner (M) X    

Anna Mossberg (M) X    

Göte Andersson (M) X    

Anders Bredelius (M)     Anita Ahl (M) X    

Ola Jonegård (M) X    

Yvonne Gogolin (M) X    

Richard Thorell (M) X    

Cathrine Kronberg (M) X    

Björn Fagerlund (M)     Liselotte Andersson (M) X    

Urban Claesson (M) X    

John-Gunnar Nilsson (M), jäv 
Katarina Brydzinski (M) 

X 
   

Rolf Rutgersson (M) X    

Elin Abrahamsson (M) X    

Anders Karlsson (C) X    

Helena Hallerhed (C) X    

Leif Andersson (C) X    

Johan Gotthardsson (L), jäv  
 

 X 

Jan Hallström (L)             X 
 

  

Morgan Forsberg (KD) X 
 

  

Emma Sjögren (KD)       
Sven-Inge Eriksson (KD) 

X 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsbilaga 1 – Omröstning § 8  (forts). 
 

Namn och parti JA NEJ Avstår Frånv. 

Ida Ekeroth (S)      Nils Farken (S)  X   

Janne Jansson (S)  X   

Linnea Wall (S) , jäv     Leif Andersson (S)            X   

Sebastian Clausson (S)  X   

Anita Olausson (S)  X   

Leif Udéhn (S)                X   

Tuula Ojala (S)  X   

Ola Bertilsson (S)  X   

Catarina Åkerblad (S)  X   

Sture Pettersson (S)  X   

Lillemor Ågren (S)       X   

Björn Nilsson (S)  X   

Gun-Britt Alenljung (S)  X   

Per Rosengren (V)         X   

Marie Engström Rosengren (V)  
Chris Nygren (V) 

 X  
 

Britta Wänström (V)         X   

Mats Karlsson (MP)  X   

Henrik Andersson (MAP) X    

Jerry Kullberg (MAP) X   

 

Riitaa Holmblad (SD) X   

 

Per-Olof Henningsson (SD) X    

Carl-Gunnar Sand (SD)   Per Johansson (SD) X    

Joar Strid (SD) X    

Jan Wahn (C) X    

Summa 31 17  1 

 


